
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATHLIAD 

MAESYMEILLION 

Kate Ardwyn – dadorchuddio plac a chyhoeddi cyfrol newydd 

Er gwaetha’r cyfyngiadau Covid, roedd yna ddigwyddiad dwbl o bwys ym mhentre’ 

Maesymeillion ganol Medi. 

   Cafodd plac ei ddad-orchuddio ar Ardwyn, hen gartref Kate Davies, y bardd bro, y 

llenor cymdeithas a chofiadur ei hardal. Ar yr un pryd ymddangosodd llyfr newydd o’i 

gwaith. 

   Mae Haf Bach Mihangel yn 

cynnwys pigion o ddwy o’i 

chyfrolau cynharach a darnau 

helaeth o lawysgrif ‘newydd’ 

sy’n rhoi darluniau byw iawn o 

fywyd yn nyffrynnoedd Cletwr 

a Cherdin ar droad yr ugeinfed 

ganrif. 

   Wrth annerch y dyrfa fach o 

wahoddedigion o flaen Ardwyn 

ar y diwrnod, fe ddywedodd y 

cyn-AS Cynog Dafis y dylai’r 

llyfr fod ar faes llafur pob ysgol 

yng Nghymru, oherwydd ei 

werth o ran hanes, diwylliant 

ac iaith. 

Mae e’n llawn “portreadau 

hollol ryfeddol”, meddai, yn 

“dangos y Gymraeg yn ei 

(parhad ar dudalen 3) 
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Pwy yw Pwy 
Cadeirydd: 

Y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor 

Ll.B., B.D. 

 

BWRDD RHEOLI 

Yvonne Griffiths, Beth Davies,  

Aled Eynon, Haulwen Lewis,  

Martin Griffiths, Hefina Davies, 

Rowena Davies - Franklin 

Miriam James, Wenna Bevan-Jones 

 

PRAWF DARLLENWYR 

Martin Griffiths 

Aled Eynon 

 

BWRDD GOLYGYDDOL  

Yvonne Griffiths,  

Guto Prys ap Gwynfor 

Peter a Bethan Evans 

 

CYSWLLT LLEOL 

Llandysul/Capel Dewi – 

Beth Davies, 01559 362850 

Cd1340@cd1340.force9.co.uk 

Pontsian – Hefina Davies, Cwrt,  

Pontsian, 01545 590423 

Pencader –  
Ann Phillips, Rhoslwyn 

01559 384558 

annwyn15@hotmail.com 

Mair Jones, Bro'r Hen Wr, 

mairggg@icloud.com 

Drefach Felindre –  

Aled Eynon, 07811680497 

aoeynon@yahoo.co.uk 

Olive Campden, Coed y Pry,  

01559 370302 

Prengwyn, Maesymeillion, Tregroes  

Wenna Bevan Jones, 

Pantycreuddyn, Prengwyn,  

01559 363328 

Betty Evans, Caerlyn, Prengwyn, 

01559 363610 

Castell Newydd Emlyn –  

Janet Kench, Brynmeillion,  

Llandyfriog, 01239 711112 

Elgan Jones, Berwyn, 01239 710840 

Rhos/Bryn Iwan –  Miriam James, 

Dôl-werdd, Rhos, Llangeler,  

01559 370286 

Gwyddgrug – Yvonne Griffiths, 

01559 384468 

yvonneg43@gmail.com 

Capel Iwan – 

Rita Davies, Arwelfa 01559 370539 

Helen Williams, Black Oak, 

01559 370392  
Llanfihangel – ar - Arth –  

Meinir Ffransis, Dolwerdd,  

Llanfihangel - ar - arth 01559 384378 

Mair Wilson, 01559 384283 

mair_wilson@hotmail.co.uk 

 

 

 

TREFNYDD CLWB 100: 

Haulwen Lewis 01559384279 

haulwen279@yahoo.co.uk  

 

CYSODYDD: 

Rowena Davies - Franklin 

01559 362104 

 

PRAWF DARLLENYDD 

MIS HYDREF-  

Aled Eynon 

 

GOLYGYDD  
MIS HYDREF - 
Guto Prys ap Gwynfor 
 
Gwerthir Y GARTHEN 

yn y canolfannau canlynol –  

Llandysul – Siop CK 

       Siop Ffab 

Pontsian —  Siop Premier 

Pencader —  Siop Premier 

Alltwalis – Siop Windy Corner 

Drefach Felindre – Siop Spar 

                    Swyddfa'r Post 

Saron – Garej Bargod 

Castell Newydd Emlyn –   

Gwynnant 

Caerfyrddin – Siop y Pentan, 

Llanllwni – Swyddfa’r Post 

Aberteifi – Siop Awen Teifi 

Aberaeron – Llanon House 

Penrhiwllan - Siop Popeth 

Mae Siop Deithiol Talgarreg 

yn gwerthu’r Garthen hefyd, 

neu drwy law y cyswllt lleol. 

 

Tanysgrifiadau blynyddol tu 

allan i’r dalgylch — 

Y Garthen drwy’r post 

Yvonne Griffiths, 

Y Felin, 

Gwyddgrug, 

Pencader, 

SA39 9AX .Ffôn: 01559 384468 

e-bost: yvonneg43@gmail.com 

£14.50 am 10 rhifyn 

 

Dyddiad derbyn deunydd 

Rhifyn Tachwedd: 

Hydref  20 

Os yn bosib, anfonwch eich  

cyfraniadau ar 

e-bost mewn FFURF WORD 

YN UNIG  

os gwelwch yn dda at: 
ygarthen@yahoo.com 
 

Ni allwn dderbyn cyfraniadau 

fel rhan o ebost na PDF. 

Argraffwyr: E.L. Jones a’i Fab, 

Aberteifi 

01239 612251 

e-bost: eljonesaifab@btinternet.com 
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gogoniant” ac yn “astudiaeth o 

ddynoliaeth” mewn lle arbennig 

ar adeg arbennig. 

    Yn nyddiau Covid a’n 

bywydau llawn gormodedd ni, 

roedd yna lawer y gallen ni ei 

ddysgu oddi wrth y bywyd syml 

yr oedd hi’n rhoi “portread mor 

ardderchog” ohono fe. 

    Mae’r gyfrol hefyd yn 

cynnwys lluniau hanesyddol o’r 

cyfnod, lluniau modern o’r ardal 

gan Mary Williams, Pren-gwyn, 

darluniau gwreiddiol trawiadol 

gan Rhys Bevan-Jones, 

Pantycrauddyn, a chynllun 

clawr deniadol gan ei frawd yng 

nghyfraith, Dyfan Williams. 
Eiri Rochford a Mefin Thomas yn dadorchuddio’r plac ar wal Ardwyn 

    Mae gan y golygyddion hefyd gysylltiad â Phren-gwyn; Eleri Davies, Llannerch, Elaine 

Davies, Faerdre gynt, a’i gŵr, Dylan Iorwerth.  

    Cafodd y plac ar Ardwyn ei ddadorchuddio gan ddau o berthnasau Kate Davies, Eiri 

Rochford o Gaerdydd a Mefin Thomas o Hwlffordd. Anfonodd ei hunig wyres, Dr Monica 

Williams, Llanfarian, ei dymuniadau gwresog hithau. 

    Roedd dau Peter Davies yn cymryd rhan – y cynghorydd lleol yn llywyddu, a gor-nai 

Kate Davies, y cyfreithiwr Peter Davies 

(Peter Bryn), yn hel atgofion a dangos 

copy-book yr oedd wedi ei dderbyn 42 o 

flynyddoedd yn ôl gan ei hen fodryb yn 

llawn o atgofion a cherddi. 

Roedd gan berthynas a chymydog 

arall, Delyth Evans (Delyth Mernydd) 

atgofion am benillion calennig Kate Davies 

ac fe adroddodd yr un a sgrifennodd ar 

gyfer 1964. 
 

Mae Haf Bach Mihangel ar werth 

am ddim ond £10 o rai siopau lleol a 

siopau Cymraeg a thrwy archebu gan 

Delyth Evans (Delyth Mernydd) un 

arall o deulu Kate Davies: 

hafbachmihangel@gmail.com neu 

07971 178148 
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Atgyfodi’r Wennol 
Beth wnaethoch chi yn ystod y cyfnod clo?  

Dyna fydd ein gor-wyrion yn gofyn i ni yn y dyfodol pell. Dw i’n darllen yn y papurau bod rhai wedi 

sefydlu gwefannau newydd a chreu busnesau i werthu pethau maen nhw’n cynhyrchu yn y tŷ. Rhai wedi 

penderfynu dysgu iaith newydd, llawer wedi dewis Cymraeg i ddysgu. Diolch a phob lwc iddyn nhw. Eraill 

yn ailafael ar y grefft o goginio neu gerdded mwy, o fewn y rheolau wrth gwrs. 

 

Beth dach chi wedi gwneud? 

Y peth cyntaf wnes i oedd archebu llyfrau, tua hanner dwsin. Llawer digon i fy nghadw i fynd dros y 

tair wythnos roedd y cyfnod yn mynd i barhau. Yr unig beth allaf fi ddweud yw roedd y tair wythnos yna 

braidd yn hir! Er dw i wrth fy modd yn darllen ni allaf eistedd mewn cadair a darllen am fwy nag awr a 

hanner heb ddechrau pendwmpian. Beth arall allwn i wneud? Yn raddol ddoth y syniad i fy mhen o atgyfodi 

cylchlythyr i ddysgwyr roeddwn i wedi sefydlu tuag ugain mlynedd yn ôl.  

Yn fy siwrne hir yn ôl at yr Iaith es i ar gwrs ysgrifennu Cymraeg creadigol yng Nghanolfan Iaith 

Gregynog. Roedd y profiad yn bwysig iawn, ces i’r cyfle i siarad Cymraeg yn rheolaidd ac yn y pendraw ces 

i’r cyfle i fod yn diwtor. Sylweddolais fod addysgu yn ffordd effeithiol iawn er mwyn dysgu. 

Yn ystod fy nghyfnod ar y cwrs roedd Gregynog yn cael warden newydd, un ddi-gymraeg ac roedd 

pobl yn poeni am ddyfodol y Ganolfan Iaith. Mi wnaeth rhai ohonom ni sefydlu Cyfeillion Canolfan Iaith 

Gregynog a chan roedd gen i fusnes argraffu ar y pryd nes i sefydlu cylchlythyr o’r enw Y Wennol. Gan 

roeddwn i ar gwrs ysgrifennu Cymraeg creadigol roedd llawer o bobl i gyfrannu ac roedd tiwtoriaid yn 

anfon gwaith eu dysgwyr ataf fi. Aeth Y Wennol ymlaen am ychydig o flynyddoedd tan i mi symud i fyw yn 

Abertawe er mwyn fod yn agosach at fy rhieni. Efo’r dechnoleg wedi symud ymlaen roeddwn i’n teimlo’n 

ffyddiog roeddwn i’n gallu atgyfodi’r Wennol. 

Ychydig o fisoedd ynghynt roeddwn i wedi cyfarfod â grŵp o ddysgwyr a oedd yn cyfarfod yng 

Nghaffi’r Three Cliffs yn wythnosol. Gofynnais iddyn nhw a fydden nhw’n fodlon ysgrifennu erthyglau a 

ches i ddigon i gael y rhifyn cyntaf allan erbyn diwedd y mis. Erbyn hyn mae chwe rhifyn wedi gweld golau 

dydd ac mae pedwar o ddysgwyr yn cyfrannu’n gyson. Mae'r profiad o ysgrifennu yn un gwerthfawr iawn i 

ddysgwyr, mae’r ffaith bod nhw’n treulio amser yn rhoi eu meddyliau at ei gilydd i ysgrifennu yn datblygu 

eu sgiliau siarad hefyd. Mae hynny yn rhoi hyder iddyn nhw a lleihau’r pwysau arnyn nhw pan maen nhw’n 

sgwrsio. Mae’r profiad o roi’r cylchlythyr at ei gilydd pob mis wedi fy atgoffa fi o’r safon mae dysgwyr yn 

gallu cyrraedd a’u brwdfrydedd i ddefnyddio’r iaith. Dw i’n ail fyw'r pleser roeddwn i’n cael wrth weithio ar 

Y Wennol wreiddiol. 

Felly Cymry Cymraeg neu ddysgwyr mae’n werth darllen Y Wennol, byddwch yn gweld yn syth pa 

mor dalentog mae dysgwyr yn gallu fod. Mae croeso mawr i unrhyw gyfraniad o unrhyw lefel o ddysgu, ac 

mi fydda i’n hapus i ddanfon copi i unrhyw un sydd yn cysylltu â fi ar bobwennol@ntlworld.com  

Gwnewch hynny rŵan, cyn i chi anghofio! 

Pob hwyl Rob Evans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non Edwards 
BA(HONS) ECS MCFHP MAFHP 

 

Gweithwraig Broffesiynol 

mewn iechyd traed 

01239 621343 

non.edwards@cms-wales.co.uk 

Clinic Traed Teifi, 11 Heol y Priordy, Aberteifi 

GWESTY’R PORTH  

Llandysul 

Cwrw da ~ Bwyty ~ Prydau Bar 
Ystafelloedd Gwely En Suite 

Ystafell fawr ar gyfer 

Priodasau a Chiniawau 

01559 362202 
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DREFACH FELINDRE A’R CYLCH 
Llongyfarchiadau mawr i Beca Jones, Aberlleinau, Felindre ar ennill cystadleuaeth rithiol 

Brydeinig Cymdeithas y Gwartheg Ayrshire – Field to Photo. Roedd y gystadleuaeth yn 

gofyn am baratoi llo Ayrshire i safon arddangos drwy ei ddysgu i arwain a’i glipio a’i 

olchi i safon uchel a thrafod yr holl gamau’r broses honno. Yn ogystal ag ennill y 

gystadleuaeth dan 18 oed, daeth Beca i’r brig yn y gystadleuaeth gyffredinol o blith 

dros gant o gystadleuwyr o bob oed. Mae hi’n ddiolchgar iawn i Tomos Davies, 

Rhydygors, Bryn Iwan ac Arwyn Wilson, Tregibby, Aberteifi am ei dysgu ac i’w theulu 

am eu cefnogaeth bob amser. Mae Beca’n ddisgybl 14 oed yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul 

ac yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Capel Iwan.  

 

Eglwys Sant Llawddog, Penboyr  
Hyfryd ym mis Medi oedd cael cwrdd unwaith eto yn Neuadd yr Eglwys, Penboyr, gan 

gadw’n ofalus at y canllawiau perthnasol wrth gwrs. Bu’r Parch Wyn Thomas gyda ni 

deirgwaith i gyd a’r Parch Gareth Reid unwaith. Diolch iddynt am eu gwasanaeth.  

Fel aelodau, dymunwn yn dda i Carol Edwards, sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd, a 

dymuniadau gorau i Gillian Davies hefyd. 

 

Saron  
Pob cydymdeimlad fel ardal ag Edgar Thomas, 40 Trewern, Saron ar golled sydyn ei 

briod Gwenda, ddiwedd mis Medi. Meddyliwn hefyd am eu plant Dyfrig, Dawn a Debbie 

a’u teuluoedd sydd wedi colli mam a mamgu annwyl iawn.  

 

Penblwydd hapus i:  
 Daniel Rees, Llwyneithin, Bwlchyfadfa ar ei 18 oed. 

 Wini James, Ffynnon Owen, Rhydowen ar ei 60 oed. 

Llongyfarchiadau i:  
• Wyn a Sheila Evans, Maesygelli, Llandysul ar ddod yn dadcu a mamgu unwaith 

eto, mab bach i Owain a Siobhan - Dewi Wyn William. 

• Ian a Eleri James, 1 Lôn - Bele, Prengwyn ar ddod yn dadcu a mamgu unwaith 

eto, merch fach i Owain a Laura, a chwaer fach i Fflur - Betsi Anne Ceridwen. 
 

Cydymdeimlad â theuluoedd a 

ffrindiau y diweddar: 

▪ Gwendolen Faulkner, 

Penlonwen, Penrhiwllan, 

Llandysul. 

▪ Dewi Davies, Wernddu, 

Cribyn. 

▪ Morfydd Jones, Gerallt, 

Henllan. 

▪ Allan Gardiner, Maesyrodyn, 

Rhydowen. 

 

Hoffwn fel teulu ddiolch o galon i bob un a 

wnaeth roi mor hael er cof am Les Jenkins, 

Beili-Gwyn, Capel Dewi. Rydyn bellach wedi 

trosglwyddo cyfanswm sylweddol o £2900 

rhwng dwy elusen sef Ambiwlans Awyr Cymru 

a’r Uned Gardioleg yn Ysbyty Glangwili. 

Mae wedi bod yn gysur i ni fel teulu i allu 

trosglwyddo arian at achosion da ac yn arwydd 

o garedigrwydd teulu a ffrindie. 

Diolch 

Wrth ei briod Ray, ei blant Lyn, Nia a Huw a'r 

teuluoedd. 
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CFFI CEREDIGION 
Mae’n braf cael y cyfle i rannu llwyddiant a gwaith aelodau CFfI Ceredigion gyda chi. 

Llongyfarchiadau mawr i bawb a gystadlodd yn y Sioe Rithiol a gynhaliwyd yn ystod 

wythnos Sioe Llanelwedd ym mis Gorffennaf gan sicrhau bod Ceredigion ar frig y tabl ar 

ddiwedd yr wythnos. Yn ystod wythnos y Sioe, cyhoeddwyd bod Laura Evans o Glwb 

Llangwyryfon wedi’i dewis yn rhan o gynllun ‘Cyfle i siapio’r dyfodol’ gan Dŵr Cymru. Bydd 

Laura yn cael cyfle i dreulio wythnos gyda’r cwmni. Yng ngeiriau Laura, “Bydd yn ddiddorol 

gweld sut mae dŵr yn mynd o’r ffynhonnell i’r tap”. Cafodd enillwyr Menter Moch Cymru 

2020 eu datgelu hefyd. Pleser yw rhannu bod dwy wedi’u dewis o Geredigion, Teleri Evans o 

Bontsian ac Emily Lloyd o Langwyryfon. Bydd y ddwy yn derbyn 5 mochyn i’w pesgu ac 

edrychwn ymlaen i weld y cynnyrch ar ddiwedd y flwyddyn! Mae’n arbennig gweld aelodau’n 

mentro i feysydd newydd. 

Rhaid llongyfarch Elin Rattray ar ddod yn ail yng nghystadleuaeth Aelod Iau Clybiau 

Ffermwyr Ifanc Cymru a Lloegr ym mis Awst, anrhydedd o’r mwyaf iddi hi a’r Sir. Da iawn Elin. 

Caryl Haf sydd wedi’i hethol yn Is-Gadeirydd CFfI Cymru am y flwyddyn 2020-2021 ac 

rydym fel Sir yn falch iawn ohoni ac yn dymuno pob llwyddiant iddi yn y swydd. 

Cofiwch am ein cyfarfod blynyddol fydd yn cael ei gynnal dros Zoom ar y 30ain o Fedi 

2020. Cysylltwch ag Anne drwy e-bost  anne@yfc-ceredigion.org.uk neu ffoniwch,  01570 

471444, i gael dolen i’r cyfarfod. 

Yn yr un modd, cofiwch gysylltu, os allwn ni fel aelodau’r Sir wneud unrhyw beth i helpu 

chi. Diolch yn fawr i’r holl aelodau sydd wedi cynnig cymorth eisoes dros y cyfnod anodd 

diweddar ac sy’n barod i helpu yng nghymunedau Ceredigion yn y dyfodol. Mae eich ymdrech 

a’ch amser wedi bod yn amhrisiadwy.  

Hwyl am y tro a chadwch yn ddiogel, 

Elliw ac Elin 
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SEION   LLANDYSUL  A  BWLCHYGROES  

Y mae’r cyfnod Covid wedi cael effaith mawr ar y gallu i eglwysi ddod at ei gilydd i 
addoli. Nid rhywbeth sy’n effeithio ar Landysul a’r cyffiniau yn unig yw hyn, ond y mae’n 
effeithio ar y byd i gyd! Nid yw eglwysi o bob enwad (ac mae yna filoedd o enwadau 
Cristnogol) ac nid yw arddelwyr unrhyw grefydd yn gallu dod at ei gilydd yn y modd y 
buon nhw’n gwneud.  

Mae’n edrych fel petae’r sefyllfa yma yn mynd i barhau hyd y flwyddyn newydd, o 
leiaf. Ni fydd dathliadau Diolchgarwch na Nadolig yn gallu digwydd! 

Er hynny, mae oedfaon yn cael eu cynnal yn Seion, Llandysul; Bwlchygroes a 
Hermon, Cynwyl Elfed. Yn Seion a Bwlchygroes mae cyfarfodydd am yn ail Sul, ac yn 
Hermon fe ddigwydd bob Sul am 2.00 y prynhawn. 

Rhaid bod yn ofalus iawn wrth fynd ati i gynnal oedfa. Gofynnwn i bawb ddod â 
mwgwd i’w wisgo gydol y gwasanaeth, mae swyddog yn cyfeirio pawb i eistedd ar wahan 
chwech troedfedd (dau fetr) wrth ei gilydd, heblaw am y rhai o’r un teulu sy’n byw o dan 
yr un to. Byr yw’r gwasanaeth, rhyw hanner awr ar y mwya, myfyrdod, gweddi, ni fydd 
canu’n digwydd ond fe fydd cerddoriaeth yr organ. 

Os na fydd newid mawr yn digwydd, dyma fydd y drefn am y misoedd nesaf: 
Hydref 11eg – Bwlchygroes am 11.00 a.m.               Hydref 18fed – Seion am 9.45 a.m. 
Hydref 25ain – Bwlchygroes am 11.00 a.m.             Tachwedd 1af – Seion am 9.45 a.m. 
Tachwedd 8fed – Bwlchygroes am 11.00 a.m.         Tachwedd 15fed – Seion am 9.45 a.m. 
Tachwedd 22ain – Bwlchygroes am 11.00 a.m.       Tachwedd 29ain – Seion am 9.45 a.m. 

Mae croeso i unrhyw un sydd am ddod i’r oedfaon, ond byddwch yn amyneddgar!! 
 

Cadwch yn ddiogel, dilynwch y cyfarwyddiadau os gwelwch yn dda.  

Bendith arnoch. 

 

Newyddion Menter Gorllewin Sir Gâr 

Dros y Cyfnod Clo, mae’r Fenter wedi bod yn 

gweithio’n galed i ddarparu sesiynau a 

gweithgareddau yn ddigidol. Bellach rydym yn 

gweithio tuag at gynnal amserlen wythnosol 

brysur o weithgareddau gyda rhywbeth yn 

apelio at bawb o bob oedran. 

I weld ein hamserlen wythnosol, dal i fyny ar 

sesiynau’r misoedd diwethaf neu am y 

diweddaraf am ddatblygiadau’r fenter dros y 

misoedd nesaf, ewch i’r cyfryngau cymdeithasol 

isod neu cysylltwch â ni ar yr e-bost a rhif ffôn 

isod. 
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CYMORTH I GREU MWY NA MILIWN O SIARADWYR CYMRAEG 
Ar ôl gorfod gohirio’r Eisteddfod Genedlaethol eleni, mae golygon pawb yn troi i’r flwyddyn nesaf, 

gyda’r Brifwyl i’w chynnal yma yng Ngheredigion am y tro cyntaf am bron i ddeng mlynedd ar hugain. 
Gyda’r rhan fwyaf o’r gwaith codi arian wedi’i gwblhau, hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth yw’r 

flaenoriaeth eleni, ac mae pwyllgor Dysgu Cymraeg Eisteddfod Ceredigion wedi creu cynllun “Byddwch yn un 

o’r miliwn”, sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr Cymraeg brwd ar draws y sir gael cefnogaeth aelodau o’r pwyllgorau 

lleol wrth iddynt fynd ati i ddysgu’r iaith dros y flwyddyn nesaf.  

Y bwriad yw defnyddio’r Gymraeg fel abwyd i annog oedolion i ddysgu Cymraeg, ac mae syniad y 

pwyllgor lleol yn gyfle gwych i ehangu apêl yr Eisteddfod. Dy’n ni’n awyddus i ddefnyddio’r flwyddyn nesaf i 

godi ymwybyddiaeth am y brifwyl ac i ddenu rhagor o bobl i fod yn rhan o’r gweithgareddau cyffrous. 

Mae’r cynllun wedi bod ar agor i unrhyw un sy’n byw yn ardal Ceredigion sy’n awyddus i ddechrau 

dysgu Cymraeg naill ai ar gwrs Mynediad neu Sylfaen. Mae’r ymateb wedi bod yn wych, mae dros ddeugain 

eisoes wedi cychwyn ar eu cwrs.   

Un peth yw mynychu dosbarth peth arall yw chwilio am gymorth i ymarfer rhwng y dosbarthiadau 

hynny. Y bwriad gyda ni swyddogion y Pwyllgor Dysgu Cymraeg yw grwpio dysgwyr gydag un neu ddau 

siaradwr rhugl a threfnu iddynt gyfarfod dros zoom, factime neu skype yn wythnosol er mwyn datblygu’u 

hyder, fel eu bod yn barod i wirfoddoli yn yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf. Dros y gaeaf wedyn byddwn yn 

cwrdd yn rhithiol bob hyn a hyn ar foreau dydd Sadwn mewn esgus Bore Coffi. Mae’r dull yma o gynnig cyfle 

sgwriso yn Gymraeg wedi profi’n llwyddiant mawr dros Gymru yn ystod y cyfnod clo. 

Os ydych chi’n teimlo y gallech sbario ychydig o amser i helpu rhowch wybod. Mae’r manylion cyswllt 

isod. 

Heb noddwyr hael fyse hwn ddim wedi bod yn bosib. Rydym yn ddiolchgar iawn i Bro 360 ac Adran y Gymraeg 

ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth.  

Barn Lowri o Bro360 yw: “Mae'r cynllun cyffrous yma’n estyn allan i’r di-Gymraeg ac yn manteisio ar 

sefyllfa unigryw ddaeth yn sgil Covid-19, gan greu rhywbeth cadarnhaol.  

“Mae datblygu’r cyfleoedd sydd ar gael i’r di-Gymraeg yn rhan greiddiol o’n gwaith gyda’r gwefannau 

bro yng Ngheredigion (ac ardal Arfon), ac ry’n ni’n falch iawn o estyn cefnogaeth a chreu rheswm a phlatfform 

i’r dysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg sy’ ‘da nhw.” 

Ychwanegodd Dr Cathryn Charnell-White Pennaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, 

Prifysgol Aberystwyth, “Rydym yn falch iawn o gefnogi’r cynllun hwn ar y cyd â Bro 360 a’r Eisteddfod 

Genedlaethol. Mae cynnig cyfleoedd i ddysgwyr y Gymraeg gael cyfoethogi eu profiad o’r iaith a’i diwylliant 

yn bwysig dros ben i ni fel Adran ac yn gwbl ganolog i’n cenhadaeth”. 
 

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu gyda Medi James ar 07855 491 022 / 

medijames22@gmail.com. 
 

 

 

               

 

 

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron o 31 Gorffennaf – 7 Awst 2021.  Am ragor o wybodaeth 

ewch i www.eisteddfod.cymru. 
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       Ymgyrch Cylchoedd yn Cerdded 7-14 Tachwedd 2020 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi manylion ein 

hymgyrch codi arian i’n Cylchoedd Meithrin a’n 

meithrinfeydd dydd am eleni sef Cylchoedd yn Cerdded. 

Yn dilyn sgil-effeithiau pandemig Covid-19 a’r rheolau ymbellhau 

cymdeithasol sydd mewn grym, mae’r angen am godi arian 

ychwanegol i’r Cylchoedd a’r meithrinfeydd dydd yn fwy nag 

erioed. Felly bydd ymgyrch Cylchoedd yn Cerdded yn cynnig 

gweithgaredd codi arian syml, effeithiol a diogel, a’r bwriad yw 

trefnu teithiau cerdded noddedig syml i’r plant yn y Cylchoedd 

(a’u teuluoedd os bydd amodau’r pandemig yn caniatáu). 

Bwriedir cynnal yr ymgyrch yn ystod wythnos 7-14 Tachwedd 

2020. 

Yn ogystal â chodi arian i’r Cylch/feithrinfa bydd hyn yn 

ffordd o hyrwyddo addysg Gymraeg mewn ffordd hwyliog a 

gwneud i bawb fydd yn cymryd rhan deimlo fel rhan o ‘un teulu 

mawr’ Mudiad Meithrin.  

Mae sawl ffordd y gall y Cylchoedd gynnal ymgyrch 

Cylchoedd yn Cerdded yn llwyddiannus, e.e. 

• y plant i wneud taith gerdded noddedig yn ystod amser 

Cylch – a chael teulu a ffrindiau i’w noddi  

• cefnogaeth y gymuned leol – gallant fapio llwybr i aelodau’r gymuned ddewis ei gwneud a chyfrannu 

arian i’r Cylch 

• annog teuluoedd gwahanol i ddewis eu taith eu hunain – gallant ddewis cerdded mewn Cylch o gwmpas 

parc lleol os nad oes teithiau lleol addas ar gael 

• gofyn i gyfeillion y Cylch neu ‘selebs’ lleol i wneud sialens taith gerdded a rhoi arian i’r cylch 

• gofyn i rieni gyfrannu arian mân i’r Cylch a cheisio creu llinell o arian mân o gwmpas y Cylch a chaiff bob 

Cylch gadw’r arian i’w coffrau ar y diwedd. 

Bydd pecyn adnoddau yn cael eu danfon allan i’r Cylchoedd gyda thaflen weithgareddau ar y thema, sticeri, 

posteri blanc i hyrwyddo’u digwyddiad, taflenni casglu nawdd a manylion am sut i gasglu arian trwy’r 

cyfryngau cymdeithasol. 
 

BANC BWYD LLANDYSUL 
Drwy gyfnod y Clo, neu’r Locdown, y mae Banc Bwyd Llandysul wedi bod yn gweithredu’n gyson. 

Oherwydd bod y gwirfoddolwyr arferol ddim yn gallu dod o’u cartrefi death nifer o rai ifancach i’r 

adwy, rhai oedd ddim yn gallu mynd i’w gwaith arferol. Gan eu bod, bellach, wedi dychwelyd i’w 

safloedd gwaith yr ydym unwaith yn rhagor yn dibynnu ar y gwirfoddolwyr hŷn. Diolch i Dduw 

amdanynt, ac am y rhai hynny a lanwodd y bwlch dros gyfnod y clo. 

Dros y cyfnod rhyfedd hwn fe wnaeth sawl teulu ganfod eu hunain mewn sefyllfa o fethu a chael 

dau ben llinyn ynghŷd, ac mae’n dda bod y Banc Bwyd yno i allu helpu. Gwelwyd cynnydd o 150% 

yn nifer y rhai y bu angen estyn cymorth iddyn nhw. 

Mae’r banc yn dal yn ddibynol ar haelioni pobol yr ardal, ac mae llawer yn cyfrannu’n hael ac yn 

gyson i’r banc. Daeth rhoddion rhyfeddol o hael o Nanternis a Hermon, Cynwyl Elfed, eglwysi oedd 

wedi trefnu casgliadau arbennig i’r banc. 

Ers canol cyfnod y clo y mae’r Banc wedi gallu sicrhau ffrwythau a llysiau ffresh i’w dosbarthu i’r 

rhai sydd eu hangen oherwydd y cyfraniadau ariannol sydd wedi dod i mewn. Diolch am bob 

cefnogaeth. 

Os am helpu, neu os ydych yn gwybod am rywun mewn angen, cysylltwch â: 

Guto Prys ap Gwynfor (cadeirydd); Sarah Morris (ysgrifennydd) neu Gareth Reid (trysorydd). 
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Bydd Wych, Ailgylcha Ceredigion 

Fel awdurdod ailgylchu blaenllaw yng Nghymru, mae Cyngor Sir 

Ceredigion yn cefnogi ymgyrch ailgylchu genedlaethol, sef: ‘Bydd Wych, 

Ailgylcha’ i godi Cymru i’r safle cyntaf i fod y wlad orau yn y byd am ailgylchu. 

I nodi dechrau’r ymgyrch ar 21 Medi 2020, bydd Canolfan Alun R Edwards 

(Llyfrgell Aberystwyth), Bandstand Aberystwyth a Chanolfan Rheidol yn cael eu goleuo’n wyrdd gyda’r nos am 

wythnos. 

Mae ystadegau a gyhoeddwyd gan Recycle Now yn dangos bod y Deyrnas Unedig wedi meithrin hyd yn oed 

mwy o ymwybyddiaeth amgylcheddol yn ystod y cyfnod clo, gyda bron 9 ymhob 10 cartref yn dweud eu bod yn 

‘ailgylchu’n aml’. 

  Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Edwards, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Briffyrdd a 

Gwasanaethau Amgylcheddol Tai a Chyswllt Cwsmeriaid: “Mae naid gadarnhaol ymlaen wedi bod mewn perthynas 

ag agweddau at ailgylchu, sy’n wych. Gall pob un ohonom barhau i wneud hyd yn oed yn well yn ystod y flwyddyn 

sydd i ddod; dewch i sicrhau mai Cymru, a ni, yw’r prif ailgylchwyr ledled y byd. Gan fod poteli gwydr a jariau, 

gwastraff bwyd a rhestr helaeth o eitemau yn gallu cael eu hailgylchu a’u casglu gan y Cyngor, dyma’r adeg berffaith i 

sicrhau eich bod yn ailgylchu popeth sy’n bosibl.” 

Mae’r ymgyrch, a gynhelir ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru a WRAP Cymru, yn rhoi cyfle i ni ddiolch i 

bobl Ceredigion am barhau i ailgylchu, ni waeth pa heriau bywyd sy’n eu hwynebu. Mae ailgylchu yn chwarae rhan 

hanfodol yn y gwaith o fynd i’r afael â newid hinsawdd, ac mae’n rhywbeth syml y gall pob un ohonom ei wneud i 

helpu i sicrhau effaith gwirioneddol. 

Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Edwards: “Mae ein criwiau casglu gwastraff wedi bod yn arwyr go iawn 

hefyd, gan ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl mewn amgylchiadau anodd iawn. Maent wedi bod yn brysur iawn, yn 

enwedig oherwydd y gwastraff a’r deunydd ailgylchu ychwanegol a oedd yn cael ei gynhyrchu gan fod pobl yn treulio 

mwy o amser gartref. Mae’r gydnabyddiaeth y mae ein criwiau wedi’i chael wrth i bobl godi llaw arnynt a gadael 

nodiadau, cardiau ac anrhegion iddynt yn ystod y cyfnod clo wedi bod yn brawf twymgalon o faint y maent yn cael eu 

gwerthfawrogi, ynghyd â sut y gall holl drigolion Ceredigion wneud gwahaniaeth cadarnhaol.” 

Mae delio â’r holl wastraff mewn modd cyfrifol, sy’n cynnwys ailgylchu cymaint ohono â phosibl, yn rhan o 

waith Caru Ceredigion. Mae’n seiliedig ar wneud y pethau cadarnhaol sy’n dda ar eich cyfer chi, eich cymuned a’r 

amgylchedd. 

 Cynghorion gwych i godi Cymru i’r safle cyntaf: 

 ·         Ailgylchu ein gwastraff bwyd yw un o’r ffyrdd hawsaf o roi hwb mawr i’n cyfradd ailgylchu. Rhowch unrhyw 

wastraff bwyd – ni waeth pa mor fach ydyw – yn eich bocs gwastraff bwyd i sicrhau ei fod yn cael ei gasglu bob 

wythnos. 

·         Nid yw ailgylchu yn dod i ben wrth ddrws y gegin – cofiwch ailgylchu gwastraff mewn ystafelloedd eraill hefyd. 

Byddwch yn synnu cymaint o wastraff y gallwch ei ailgylchu yn yr ystafell ymolchi, e.e. gellir ailgylchu poteli gwag a 

oedd yn cynnwys siampŵ, sebon llyfnu, sebon dwylo a jel cawod. 

·         Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod y gellir ailgylchu poteli dŵr, caniau, papur a chardfwrdd, ond cofiwch y 

gallwch hefyd ailgylchu eitemau mwy anarferol, e.e. erosolau gwag. Ac os nad ydych yn siŵr o’r hyn y gallwch ei 

ailgylchu, ewch i restr A-Z Gwastraff y Cyngor, www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/biniau-ac-ailgylchu/a-y-

gwastraff . 

·         Golchwch eich caniau, potiau, tybiau a bocsys yn ysgafn cyn eu hailgylchu – nid oes angen eu golchi o dan y tap, 

bydd eu swilio’n gyflym yn y bowlen golchi llestri yn ddigon. Bydd hyn yn lleihau’r arogl. Yn ogystal â hyn, bydd eu 

gwasgu yn rhoi mwy o le i chi yn eich bag ailgylchu. 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch ‘Bydd Wych’ yng Ngheredigion, ewch 

i: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/biniau-ac-ailgylchu/bydd-wych-ailgylcha/ neu ffoniwch ein Canolfan Gyswllt 

ar 01545 570 881. Cadwch olwg am hysbysebion ar y teledu, ar fysiau, ar fyrddau poster ac ar y cyfryngau 

cymdeithasol ledled Cymru, neu ymunwch â’r sgwrs trwy ddefnyddio’r hashnod #ailgylchwyrgwych. 

 Llun: Bandstand a Chanolfan Alun R Edwards (Llyfrgell y Dref) Aberystwyth wedi’u goleuo’n wyrdd ar gyfer 

yr ymgyrch 

‘Bydd Wych, 

Ailgylcha’. 
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Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos, 

                           Wel, shwt mae`n mynd nôl yn yr ysgol? Gobeithio eich bod yn 

mwynhau ac yn cadw`n ddiogel. Rwy`n siŵr ei bod hi`n hyfryd i weld eich ffrindiau 

unwaith eto.  

             Mae`r hydref wedi cyrraedd a`r tywydd braf wedi diflannu am flwyddyn arall 

mae`n siŵr. Erbyn hyn mae`r daily n disgyn ac mae`n amser i dynnu`r ffrwythau o`r 

coed gyda`r anifeiliaid yn chwilio am fwyd ar gyfer y gaeaf mae`n siŵr. Tybed a ydynt 

wedi dod o hyd i gartref cynnes? 

       Cefais lawer o luniau hyfryd o`r wiwer yn ystod y mis a`r enillydd y tro yma am y 

wiwer liwgar yw Non Thomas, Glennydd, Talgarreg. Rhaid dweud fy mod yn hoff 

iawn o`r wiwer hardd yn bwyta`r cnau. 

        Dyma dymor y diolchgarwch, rhywbeth gwahanol iawn eleni mae`n siŵr ond 

pwysig yw rhoi ein diolch am fwyd ac am fywyd felly ewch ati i liwio`r basged ac 

efallai y byddwch digon lwcus i ennill tocyn llyfr gwerth £5.  

Pob lwc a hwyl fawr am y tro. 

Beth   

 

Enw______________________ 

__________________________ 

Oed______  

Cyfeiriad___________________ 

 

 

 

 

Beth am enwi`r ffrwythau?___________________________________________  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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CYSTADLEUAETH SWDOCW - AGORED I BAWB 
Y cyfan sydd rhaid ei wneud yw cwblhau’r Swdocw a’i anfon ar e-bost at ygarthen@yahoo.com neu 

drwy’r post at Rowena Davies-Franklin, Penrhiw, Prengwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LL. 

Bydd yr enw cyntaf allan o’r het ar ddiwedd y flwyddyn yn derbyn £20. Pob lwc. 

Yr enw cyntaf allan o’r het ym mis Medi oedd 

Hefina Davies, Cwrt, Pontsian. 

 
 

 

 

 

Colofn Elin Jones 

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod digon anodd i bawb, ac mae wedi bod yn gyfnod 

prysur iawn i mi hefyd. Ond wrth i nifer fawr o fusnesau ddychwelyd i’r ‘normal newydd’, mae yn rhoi 

gobaith newydd i ni. 
Er hyn, mae angen cynlluniau penodol i ddenu meddygon teulu i weithio mewn meddygfeydd yng 

Ngheredigion. Mae’r pandemig coronafeirws wedi rhoi pwysau ychwanegol ar feddygfeydd lleol oedd 

eisoes dan bwysau. Mae nifer o’r meddygfeydd yng Ngheredigion yn gweithredu heb ddigon o staff 

meddygol ac mae angen gwneud mwy ar frys i wynebu’r diffyg hwn. 

Dwi wedi galw ar y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i roi pecyn at ei gilydd i gynyddu’r nifer o 

ddoctoriaid sy’n gweithio yng Ngheredigion, ac mae angen canolbwyntio ar gynllun i ddenu doctoriaid i 

lenwi’r llefydd gwag yn y meddygfeydd.  

Mae’n bosib bydd nifer ohonoch hefyd wedi sylwi bod y gwaith o ddiogelu Wal Tryweryn ger 

Llanrhystud wedi dechrau yn ddiweddar. Mae’r tir wedi ei lunio a’i dacluso. Roedd rhaid cwympo coed 

oedd â chlefyd arnynt. Mae’r sgaffaldie wedi eu codi ac fe fydd y gwaith cerrig yn dechrau’r wythnos nesaf, 

gan ddefnyddio’r hen gerrig sydd yno’n barod. A na dyw hi ddim yn wir taw McDonalds drive-thru sy’n dod 

yna, er fod bobol yn stopio i ofyn be’ sy’n digwydd!! 

Hefyd efallai i chi glywed mod i wrthi’n cerdded 60 milltir mis yma i godi arian tuag at Uned 

Cemotherapi newydd Ysbyty Bronglais. Hyd yma dwi wedi cwblhau 24 milltir ac felly mae ishe bwrw ati i 

gered! Dwi hefyd wedi sefydlu tudalen justgiving os ydych chi am gyfrannu. A mi fydda i yn torri pob greddf 

Cardi yn fy nghorff a matsio pob punt lan at y targed. Bant â’r cart! 
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(Hydref 2020) 
 

CARTREF HENLLAN 

Aelwyd gartrefol Gymraeg 

Bwyd maethlon a gofal arbennig 

24 awr y dydd 
Perchennog: Mr G T Williams 

Metron: Jackie Cannell 

Is Reolwraig: Camwy Griffiths  

01559 3712 93 

MANSEL GRIFFITHS A’I FAB 
Garej Annwylfan,  

Llanfihangel ar arth, Pencader 
 

Ffôn: 01559 384537 
 

Partner ~ Jonsered ~ Husqvarna ~ Efco 
 

Gorsaf Prawf MOT 

SWDOCW  Rhif 64 

(Medi 2020) 
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https://www.flipsnack.com/cyngorllyfraucymru/gwledd-y-

nadolig-2020/full-view.html 
 

 

  

 


